
Réveillon na Madeira 

6 dias / 5 noites 



 

Receção no aeroporto e transporte em privado ao hotel 

escolhido. 

Instalação no hotel e resto do dia livre. 

 

     Dia 1 – 29/12/2020 - Funchal 

    Dia 2 – 30/12/2020 - Funchal  

 

Pequeno almoço no Hotel . Dia livre para passear pelo 

centro da cidade, recomendando visitarem  a Catedral 

do Funchal, o  Mercado dos Lavradores, o Jardim 

Botânico, visitarem as lojas de bordados e as caves do 

vinhos da Madeira ou fazerem uma excursão pela ilha. 

Alojamento. 
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Réveillon na Madeira – 6 dias 



 

Pequeno almoço no Hotel e saída para Tour regular de dia 

inteiro a Porto Moniz. Neste passeio, prepare-se para se 

surpreender com vistas panorâmicas da costa oeste da 

Madeira. Primeiro, visitaremos a típica vila de pescadores 

da Câmara de Lobos, muito conhecida pela pesca de 

peixes-cabos pretos e pela bebida típica Poncha. É um 

local pitoresco com barcos de pesca coloridos, essas 

vistas encantadoras inspiraram Winston Churchill a pintar 

suas célebres fotos da região. A caminho da pequena 

cidade de Ribeira Brava, vamos parar no Cabo Girão, um 

dos mais altos penhascos marítimos da Europa, a 580m. 

Seja corajoso e caminhe ao longo do skywalk do chão de 

vidro estendendo-se sobre o topo do penhasco e admire 

as vistas incríveis. A viagem continuará para Encumeada - 

este ponto de vista oferece uma visão soberba de ambos 

os lados da ilha (norte e sul) pode ser visto ao mesmo 

tempo (se o tempo permitir). No caminho para Porto Moniz 

vamos pegar a estrada ao longo de Paulo da Serra - o 

maior e mais extenso planalto da ilha a 1400m acima do 

mar – desfrutar da paisagem verde de montanhas e vales. 

Próxima parada em Porto Moniz – localizada no norte da 

ilha, cidade conhecida por suas piscinas naturais formadas 

a partir de rochas vulcânicas-Regresso ao Funchal ao fim 

da tarde. À noite jantar de Fim de Ano com bebidas. 

     Dia 3 – 31/12/2020 – Funchal / Porto Moniz / Funchal 
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Réveillon na Madeira – 6 dias 

 

Estadia no hotel em regime de alojamento e pequeno 

almoço. Dia live para atividades a gosto pessoal, 

aproveitando as temperaturas amenas que se fazem sentir 

todo ano neste Ilha e visitando o centro que neste dia tem 

uma animação muito especial. 

     Dia 4 – 01/01/2021 – Funchal 



 

Pequeno almoço no hotel e saída para tour regular de dia 

inteiro. Nesta excursão, exploraremos o lado leste da Ilha 

da Madeira, a primeira visita será a vila tradicional da 

Camacha, famosa por suas belas obras de vime, e 

paramos para dar uma olhada, visite a fábrica onde você 

pode ver artesãos trabalhando e comprando artigos de 

uma vasta coleção disponível. Em seguida, faremos um 

passeio panorâmico pela floresta Laurissilva até Poiso e 

Pico do Areeiro - É o terceiro pico mais alto da Madeira, a 

1818m acima do nível do mar. Ao escalarmos a montanha, 

há vistas espetaculares, se o tempo permitir, você verá 

nuvens de algodão nos vales. A jornada continuará ao 

longo da encantada floresta Laurissilva até Ribeiro Frio, 

Parque Natural, onde você poderá dar uma olhada ao 

redor do incubatório de trutas. No caminho para Santana, 

admire a vegetação dos campos e os agricultores locais. 

Em Santana, bonita vila no norte da ilha, você pode visitar 

as famosas pequenas casas triangulares de palha. 

Dirigindo até a costa norte, pararemos em Portela - 

mirante a 670m de onde você pode ver a impressionante 

formação rochosa da Penha D´Águia. Em seguida, 

seguiremos em direção a Ponta de São Lourenço, 

apreciaremos a paisagem de tirar o fôlego e a paisagem 

selvagem com formações rochosas surpreendentes do 

ponto mais oriental da ilha. Antes de retornar ao Funchal, 

passaremos por Machico, o primeiro local onde Zarco e 

Tristão Vaz Teixeira desembarcaram quando a Madeira foi 

descoberta. Regresso ao fim da tarde ao Funchal. 

     Dia 5 – 02/01/2021 – Funchal / Camacha / Pico do Areeiro  / Santana 
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Réveillon na Madeira – 6 dias 



 

Pequeno almoço no Hotel. Tempo livre para atividades a 

gosto pessoal. Em hora  determinar transporte privativo ao 

aeroporto para  formalidades de embarque e saída no voo 

escolhido. 

     Dia 6 – 03/01/2021 – Funchal 
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Réveillon na Madeira – 6 dias 
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Réveillon na Madeira – 6 dias 

Incluído 

Não Incluído 

• Estadia em hotéis de 4 ou 5 estrelas com pequeno almoço; 

• Transfere do Aeroporto para o hotel; 

• Todas as visitas indicadas no roteiro em Regular; 

• Jantar especial de Fim de Ano no Funchal com bebidas incluídas; 

• Transfere do hotel ao Aeroporto. 

 

 

 

 

• Taxas de Cidade 

• Voos & Visas  

• Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos  

 

 

 



Preço – Opção 4* 
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Réveillon na Madeira – 6 dias 

• Hotel: 
– Funchal: Porto Mare 4* 

 

Nº Pax Double Sup. Single 

8 Pax 940€ 

330€ 

6 Pax 944€ 

4 Pax 945€ 

2 Pax 959€ 

Preço por pessoa / Em euros (€) / NET / com IVA 



Preço – Opção 5* 
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Réveillon na Madeira – 6 dias 

• Hotel: 
– Funchal: Savoy Palace 5* 

 

Nº Pax Double Sup. Single 

8 Pax 1258€ 

888€ 

6 Pax 1262€ 

4 Pax 1263€ 

2 Pax 1277€ 

Preço por pessoa / Em euros (€) / NET / com IVA 




